Centre de Formació d’Adults
FRANCESC LAYRET
OFERTA CURS 2018-19
Català inicial i bàsic (nivells 1 i 2)
Castellà inicial i bàsic (nivells 1 i 2)
Anglès (nivells 1, 2 i 3)
Informàtica (Competic inicial, 1, 2 i 3)
Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (GES)
Preparació a les proves d’accés:
Grau Superior
Universitat majors de 25/45 anys
PEAI (programa d’acolliment lingüístic)

Informació i preinscripció:
Del 18 al 26 de JUNY
Horari de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h. (divendres solament matí)

CATALÀ NIVELL 1
Els destinataris d’aquest curs són persones adultes d’edats diferents, de procedència lingüística i cultural
diversa i amb una formació educativa i cultural també molt variada. Els alumnes han d’ésser persones sense
cap coneixement ni competència en l’ús bàsic de la llengua catalana i sense o molt poc coneixement de la
realitat social i cultural de la societat catalana acollidora. DURADA: 105 hores. Torn de matí

CATALÀ NIVELL 2
Els destinataris del curs són persones adultes d’edats diferents i de procedència lingüística i cultural diversa,
però amb un mínim de coneixements orals per a identificar-se i poder ser capaços de sol·licitar la informació
bàsica relacionada amb les activitats de la vida quotidiana i del món laboral.
L’objectiu del curs és fixar, ampliar i millorar el domini de les competències comunicatives, especialment de
la Comprensió i Expressió oral, introduïdes en el Curs de Nivell 1. DURADA: 140 hores. Torn de matí

CASTELLÀ NIVELL 1
Els destinataris d’aquest curs són persones adultes d’edats diferents , de procedència lingüística i cultural
diversa i amb una formació educativa i cultural també molt variada. Els alumnes han d’ésser persones
nouvingudes al nostre país sense cap coneixement ni competència en l’ús bàsic de la llengua castellana i
sense o molt poc coneixement de la realitat social i cultural de la societat catalana acollidora.
Les persones participants que han assolit el nivell de competència i coneixements, fixats en els objectius del
Curs de Nivell Inicial, podran incorporar-se posteriorment al Curs de Nivell 2 DURADA: 105 hores. Torn de
matí i tarda

CASTELLÀ NIVELL 2
Els destinataris del curs són persones adultes d’edats diferents i de procedència lingüística i cultural diversa,
però amb un mínim de coneixements orals per a identificar-se i poder ser capaços de sol·licitar la informació
bàsica relacionada amb les activitats de la vida quotidiana i del món laboral.
L’objectiu del curs és fixar, ampliar i millorar el domini de les competències comunicatives, especialment de
la Comprensió i Expressió oral, introduïdes en el Curs de Nivell 1. Iniciar-se en l’aprenentatge orientat i dirigit
de les habilitats de la llengua escrita, per tal de poder llegir, comprendre i escriure petits textos relacionats
amb les necessitats de la vida personal, social i laboral. DURADA: 140 hores. Torn de tarda

ANGLÈS NIVELL 1
Els destinataris del curs són persones adultes d’edats diferents i amb un bagatge de coneixements educatius
i de nivell cultural heterogeni. L’alumnat està format per persones amb un desconeixement total de la
Llengua Anglesa. Aquest curs se centra en les competències de la llengua oral, tot incorporar objectius
comunicatius mínims de la llengua escrita. Segons el nivell comú de referència del MERC, es correspondria al
nivell A1. DURADA: 105 hores. 3 hores/setmana (de setembre a juny), en horari de matí o tarda.

ANGLÈS NIVELL 2
Els destinataris del curs són persones amb un coneixement molt bàsic de la Llengua Anglesa o que hagin
superat el nivell 1. El nivell 2 té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i
habituals, relacionades amb la vida quotidiana i el seu àmbit laboral. Equival al nivell d’usuari bàsic A2 segons
els criteris establerts per la MERC. DURADA: 140 hores. 4 hores/setmana (de setembre a juny), en horari de
matí o vespre.

ANGLÈS NIVELL 3
Els destinataris del curs són persones adultes que hagin assolit el nivell 2 o bé que tinguin un nivell d’usuari bàsic. El
nivell 3 té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç d’expressar-se amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir
la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d’interès personals, i fer front de manera flexible a
situacions habituals, en la variant estàndard de l’entorn d’aprenentatge.
DURADA: 140 hores. 4h a la setmana (de setembre a juny), en horari de matí o vespre.

INFORMÀTICA Competic INICIAL
Els destinataris del curs són persones adultes d’edats diferents, que no han utilitzat mai un ordinador o que en tenen
unes nocions molt elementals. Es treballa entre altres un processador de text, Internet i el correu electrònic.
DURADA: 3 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí, tarda o vespre.

INFORMÀTICA Competic 1
És un curs que correspon a un nivell d’aprofundiment respecte l’inicial. S’adreça a les persones que han cursat abans el
nivell Inicial o que tenen uns coneixements equivalents. Es treballa entre altres el full de càlcul i programaris multimèdia,
apart de repassar i aprofundir continguts del Competic Inicial.
Aquest curs ja té un caràcter professionalitzador.
DURADA: 3 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí, tarda o vespre.

INFORMÀTICA Competic 2
És un curs que s’orienta específicament a l’aprenentatge de l’ús de programes bàsics i l’edició de documents digitals
S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell 1 o que tenen uns coneixements equivalents.
Està estructurat en tres blocs: Full de càlcul, Base de dades i Edició de documents digitals; sense deixar de banda altres
eines relacionades amb Internet i la web 2.0.
Aquest curs ja té un caràcter professionalitzador .
DURADA: 4 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí, tarda o vespre.

INFORMÀTICA Competic 3
S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell 2 o que tenen uns coneixements equivalents. Bàsicament es tracta
de repassar i aprofundir els continguts dels cursos anteriors.
Aquest curs ja té un caràcter professionalitzador.
DURADA: 3 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí o vespre.

GRADUAT EN ENSENYAMENT SECUNDARI (GES)
L’objectiu d’aquest ensenyament és l’obtenció del Graduat de l’ESO per a persones majors de 18 anys.
DURADA:
GES1: 1 curs. Torn matí o tarda.
GES 2: 1 curs. Torn matí o tarda.

PREPARACIÓ A PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
REQUISITS: Tenir complerts l’any de la prova 19 anys i no tenir el títol de batxillerat.
DURADA: de setembre a la data de la prova (normalment el mes de maig), en horari de matí o tarda.
S’IMPARTEIXEN les matèries de la part comuna i les matèries específiques que donen la possibilitat d’accedir a la majoria
del cicles formatius de grau superior.

PREPARACIÓ A PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT A MAJORS DE 25 ANYS o DE 45 ANYS
REQUISITS: Tenir complerts l’any de la prova 25 anys i no tenir el títol de Batxillerat+PAU o un cicle formatiu de GS.
DURADA: de setembre a la data de la prova (normalment el mes d’abril), en horari de matí o tarda.
S’IMPARTEIXEN les matèries de la part comuna i les matèries específiques que donen la possibilitat d’accedir a molts
graus universitaris.

PEAI (programa d’acolliment lingüístic)
REQUISITS: Alumnes que porten molt poc temps a Catalunya, de llengües no romàniques, que han estat escolaritzat en
el seu país i tenen entre 16 i 20 anys.
DURADA: de setembre al juny, en horari de matí o tarda.
Més informació en díptics específic

Ensenyament públic i gratuït per a persones adultes*
*( En tots els cursos es paga una quantitat en concepte de material, que varia en
funció del curs)
La informació d’aquest díptic està molt resumida. Consultar excepcions a la llista
de cursos, requisits d’accés especials i altres dades a la nostra web o trucant per
telèfon.
En les dates de preinscripció s’habilita un servei d’orientació per resoldre els
dubtes i oferir l’ensenyament més adient a cada persona.
Informació subjecta a modificacions
Si es produeix algun canvi en l’oferta, horaris o en altres dades d’aquest díptic es
comunicarà oportunament al taulell i la web del centre

Més informació a la nostra pàgina web:
www.cfalayret.cat

CFA Francesc Layret
Carrer Sant Pere Més Baix, 55. 2a planta
(Palau Alós)
Tel 93 317 00 44
08003 – BARCELONA

